


 ُهَدْحَو بدلا .اهْسِراَمُي مَ ُهّنِكَل ةاماحُملا سرد

 سّببفا هنأ ْمَمَو .اهرتكأ يف اًرْثِش 'تءاج ةَيثَك ٍتاياكح

 رشُملاو َةيبَرَعلا تاياكحلا َنِمَو بوسيإ تاباكج
 اس "تناك يتلا .عاضتألل يسم دقت َرُه اضن

 نم َدبِدَعلا

 ٌديِدَعلا

 . نامّزلا

 صاع «سانلا ىلإ راكفألا لقت يف دي دوه اه
 لا مهتايَح ناجم ةتانايتلا



 ُبَلْمّتلاو بئذلا

 اهّبِحاصو بل
000 

 كيدلاو ”طقلاو ٌرَفلا

 ُكلاسألاو "قاغلا 11 دَص نيب فالخ

 رتل َدّلَق يذلا "بالا 14 ٌليلَعلا دّسألا
 1 ٍناعراصتملا .ناكيذلا

7 
 3 رامألا هعِح
 54 ةعبرألا نوجاتلا

 19418 ارتلكتا يف عبط  ةظوفع عبطلا قوقح ©

 باتيد ايدان . ّيَرَعلا صْنلا تالعأ

 دليفجنو يراه : مومعسُر



 ُبَلنلاو بْن
 3 م 0-5 ب م هك

 تنك ْوَل ىّمتأ ْمكل» : اًمْوَي بئّدلل ُبَلعتلا لاق

 كك :
0 0 

 ٌرثكأ كلانا الو « يتايَحب اًرطاخُم « َةَعَرَْملا َلْوَح مكَستأ نأ ّيَلعَف « انأ اَمأ

 لع ىهنأ] ف كيان 0 ا

 «!رنيذللا نيمّسلا متَقلا محل ني ءأيش يف يناَسَأ َز
 الو ء ةنسلا يف ”نِعاط دع يل تام دقق !ٌريسَب بلطَم» : ُبْئَدلا باجأ

 ربالك دَشَأ بعت ُهدْلِ 'سِبْلِإ .ٌريضُي ام ويللج رلاَمْيسا يف نأ ُبَمْحَأ
 ل

 «:ةوقو اًسأب نايغرلا
 . رباتألا بيلاسأ ىلع بردي م هم

 مقا ٠ يرداععو

 شيعي نأ اًدِتْسُم َحَّبْضَأَو « اهتا

 .وبَللا لواَتُم يف ًةسئاب ًةيهش نيس



 عاتراف ٠ يداولا ىلإ ةَدَراطُملا كلي جيجض ص ؛ لاح يأ ىلَع
 0 ىلغأب ٌحيصَي حيصَي "حار ُروجَعلا ةكيدلا

 فيلألا رميدقلا ار كلذ ىلإ تل 1 ُبَلَلا تل
 0 0 احلا ل ل ا ديف نك 0 ُدبلَق توص خا مدع



 اهُبِحاصَو ُهَلعبلا

 زل لقت لو نأ دن
 ٍريْغَص جْرَم ىلإ ّلْجَرلا َّلَصَو معد

 ال ةَصْرُف كلذ يف اورق ءصوصُألا كمة ساس ن1 4 0
 3 0 الا

 صوصللا لجرلا ىار نيحو . ضوعت

 :لاقو ُهَتلْعَب ىدان ِهْبَلِإ َنينآ

 ل ا

 يرْهَط ىلع اوعَصي 'نآ ؟انأ "بْرخَأ لو !ةتنأ برأ : ةلثتلا رتلاق
 «.دتنأ يلَمَحُت ام فش نولَطَحُي انو « نيس

 "نكلو ؛ حيحَص» : لُجَرلا لاق

 يفت 'نلَك ٠ ”كيفتب تْنأ لأ .يحاص اوكي 'نم ءاذإ ٠ يسمي القد
 اذه ُهّيحاص ناك نإ ُهّمُهَي نآ ِِلَمَع يف لْثِم ىقْشَي ناك "نم . يكاشإ ىلَع
 «! لاذ ْوَأ ُلُجّيلا

 .ةّبَحَملا ُلَْقَي ةكماعملا هوس



 ”كيدلاو ”طقلاو أفلا

 .ناقولخم ينَضَرَتَعا ىّتح ٍةعَرْرَملا ىلإ ُتْلَصَو نإ ام»
 "فيخُم ِناَّذلَو ."فيطَلَو أداه لوألا .ناقالْمِع 7 0 5 ا 1314 0

 نقلا هركتأ «كايرثلا هلا رم شيلا ئيدَصَت . مسج طخ
 درع «يلاعلا تْوّصلا وذ رتتآلا ام .كاعأو ِكَدَجَو كابأ ّلَكأ يدل



 . بارطْضإلا اذه طسو زايزت ال اًميط ؟هنآآلا امُكْيَسْفَن نايا » : لاق
 نّييقيقحلا اًمكيَهْجَو ٍنايَرتَسَو « ادوع مث .غكاملا دهب امثير اليلق ادعتبا 7 م 00 0

 اًددَجُم .«٠

 .ةّريتخا يذلا ٍسْرَدلا ىَنْمَم يف 1ك
 عدل ىَنعَم الو هفات امُهقالخ نأ اًمُهالك اكَرذأ ء ريصق ِتْقَو َدَْبَو ا 5 2 ا 2 ادم هو

 .اًمئاد اناك امك ِنْيميمَح نْيقيدَص اداعف (] «هبَصملا دتشاو « ٌحارصل الع 0 0 « لادجلا د

 « ةنكاس ٍةَريْغَص

 ب املا

 م ءام ةَكْرِب ىلإ اَمُهَدَحَأ مت «! يعم الاعَت» :لاق

 .ءاما يف اًمهِتَررص ساكيلا ىلإ اظْنَب انأ اَمُهْنِي بَلَطَو

 ىلإ هاي الْوَحُم ورعب ءاملا َةلّرَحَو اًضَع لوانَت 9

  ماوقلا

1 



 ليلعلا دّسألا

 ىلع عي ال ًاليلع ناك امل هنأ «قياغلا "كَم « دَسْألا "نع
 نم اًدجاو َلِسْرُي نأ ناوّيَحلا نِم سنج لك ىلَمف « هِفهَك كت 3 ّ 0 هَ - أ 3 2 52 3
 . هقرايزإ دار

 1 )0 دليم
 ل

 هي تارتلا ل رت اه مادقألا ُراثا»

 1 ُهْنِم اهجورخ ىلع ُهلدت الو « رشللملا
 هرألا دعمت ام ال "نْيعلا هارت ام "'قدَص



 ,ناعراصتتملا ناكيّدلا

 اع نأ دْعَب « ناكيد عراصت

 . ةتعاجَشو اوف ديِعَتسَيَو ةتارج يِوادُيِل وريم ناكم يف ًابخاَو ضُكَر

 حارق ءٍرْضلا هوَ وبف تّبَدَو «ُرورْغلا ُهألم ْدَقَلَف ٌرِصْملا "كيّدلا اَمأ

 ِوَتْوَص لغأب "هني ماي هظَو .رورْعَملا رصتنملا حايِص َِيْوَص نع:

7 



 ص

 نو والا ا ل دا ماعلا
 .وئاشَمِل اًماعَط ُهَمَم ُهَلَمَحَو © حاصلا

 اي ا
 رومأ وغيرت يف يعّدُملا ركيذلا َّلَحَم لُخَي َعَرْسَأَو « ىئاعُم اًديعَس

 اك در عاج

 . الهلل بلحم وغلا

386 7 



 ما هع 7

 (ِنْبللا» ٍبيلَحلا ةعئاب

 ريت تحارو « اهيأر َقْوَف مسّشلا اهيبلَح ةّرَج بيلا ٌةعئاب اتَلْبَح

 اكل اورتن ]افلا و ني نحل
 ال وع حر م ض2 ا 2 2 5
 املا بسْحَتق .اهسأر المت ةديعتملا طاوحلا سناك « قيرطلا لاوَطَو

 «رفيطللا ْغّلبَملا ”كلذب ُهَلعْفَت نأ نكنُي امو « بيلَحلا هب يت دع

 هولا



 ا ل تا يع دل هما دوا هع ضل كسل 0 دوت

 شيبس انيمس اريك اًوزخح لمح يبطي نيحي ثمل عير ةالئحلا»

 أ دسم

 ل تب دين اذأ اتيت اكلك ل هت رتب ىرفأ ل

 ب رو لجعلا لمحا اما اياك نكست . الجع ذل هير

 «إ عليو

 نار 5



 و4

 ه6 0
 منو »
 يي 2١

 |[الوقحلا يف ٌرِْفَت 'تادَبك « ةَرياَغ قداعسي اهلك ٌرِطارَحلا ذه 'َتْألَم

 .اتصقزو ٍرَجَحِب ترث هَ صخر

 عاض ُهَعَمَو ٠ بيلحلا عاضو .'تَرسَكْلاَو ضرألا ىلع ُةَرجلا ِتَطَقَسَو

 عاش ذلك كلل ف در نإ دلو تعلو ةرهر ركب

 دنع اهو ةَرْحُم مص ُرْيَغ بيلحلا ةعئابل "نبي ملي .ةَرلُحلا مالخألا
 . تْيَبلا ىلإ اهتَدْوَع



5 
 ٍدّسألا ةصح

 اعَم ِدِيَصلِل ىوآ ناو ”مْيَّشلاَو ْبْنُدلَو ُدَسَألا ص

 ىأرو "0 ماسق رمزا ىف دئَصلا اذه ٌلَمْجَنم : ُدّسألا لاق .ًالازَغ

 . اًفاصْنإ كلذ يف يمل
 - 2 204 ال 3 مفكر عم - 04

 «.قياغلا كلم سأل انأ ينأل «يتصِح ُهلْوَألا مقل : لاق د

 . اًموهْفَم ارنَأ "كلذ يف ىرخألا "”رشوحؤولا أرَ

 يللا ٌمْسِقلَو ..”مَجْشَألا انأ ينال « يتّضِح يناثلا مسقلَو» : لاق هن

 مدي دم لعاررتي رع علا هئقل ام 0 انأ يّنأل « يتسع

 «1 ابر اًبزإ ُهقمأ ري



 تنااطا ل
 ةعبرالا نوجانلا

 قري ىلإ اولَصَوَو « ةَراغ وئيفَس نم ناجي ةَعيْرَأ اجَن

 |ةريرجلا ناَكّس هلعاسو

 :اًريزو تاكو - يناثلا لاقو «.الام يل نومك

 اتلاتلا َلاَكَو ه.الام يل نو

 اداكو - بزل نكل اقلب اًورس اهوحترط يتلا راكفألاب مال رم
 فيك "نكلو « ةهيبت راكفأ ! مظَع» : لاق -

 امم ءاقل َنوعَقدَي ال ْدَقَو َنوعَقدَي ده نيذلا كتلوأ نودجت اَمْيَر 0 همس را دة ع 1 2002
 يبس ةِيِطَتحَأ ةاغلا ىلإ "بِهاذ يّنإف انأ اَمأ ؟هاَِإ مهتم
 اطرح شيم تومت نأ ليف الاخت اكل لمفاسوا ؛ اماعطا يرتشاز

 . مالكلا َنِم ٌرْيخ لمعلا
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13 0 0 

 دعبا ىري نكي مل هنكلو « ةَعيدَب ةليوط َةَيْحِلَو نيعئار

 ب ادَجَو .ُديدَش "شَطَع اًمُهَباَصََو دَلا ٌدَتشِإ

 . درابلا اهئام ْنِم ابّرْغَيِ

 اع قلاع ايي يي رك سان الا 82 ل
 .اهلخاد ِنيقلاع اًمهبسْفَن ادجو نأ دَْب اَِإ ةقيمع ربل نأ اكِرُْي لَو

 فق بَلعتلا لاق

 | َكيتمئاق ىلع

 ترق ىلإ مث كِرْهَظ ىلإ َدَعْسأَ
 «. جورخلا يف ةلُدِعاسُأ « لاح ا عطب

 . ةَركِف يدّنع ! ٍراهّنلا لاَط



 اكلي ىلع يل َرطْحَش

 : لاق « اًباطخ ِمْيلِإ َهَّجَو َسِيَنلا َنيِعُب نأ َلَدَب « نِكل .نامألا 0

 نه "كل ام "كير يف لعل نب "كل ناك وَلا

 0 اًعادو َكِصالَخ 1 5 وَ نآلاو

 ل يي و كلا فا

 . كِيَلِإ ثيدَحلا يف سْقَولا ةعاضإَو انه ءاَقَبلا

 . ميل اكذ ْرَذْحِإ



55 



 نو ©. سا ارق ه6

 رهنلاو ليسلا

 0 اًلواحُم ِهيرَقب ناسرفلا ْدَحُأ ّقّلطْنإ

 اًنادحلا لبَجلا حق عم ريح بحاس رواه يِلَبَج ليس لإ ّلَصَف

 نكت ٠ للا "كيل "تا رادجلالا ىلع ُزَي ذأ انكي ل .اًنيدش

 ع
 . صوصُلا ننال َمَقَب انأ ىلع َليسلا بكري 'نأ رانا ”سرافلا

 سنع مفي كلتا أب َنيح ُهُقَعْحَد اتناك ام دلو « رواها ءامل سو هَ ”سرافلا مَقَد
 انْ مه اوزاجلا "كلذ "صوص ىأر الو. قنشلا ديد كي ل « يَ
 6 0 ل

 ١ ىلع اًرداق هَسْفَن دَجَو

 3-5 2 م 2 3
 00 10000 « 'سايلاَو هيغل 0 را 2 ا ا

 سرق 0 1 نيح

 ةوولا رسرفو .سرافلا نع ع ٌرهنلا ناك َنإَو ُهْنِإ . ىرخألا

 . دال ءاملا رذُخا

5 



 ُكلاْمَألاَو "اغلا
 ِدْمَي ع

 7 هكا يك لا راسا والا رو

 0 ء اليَرَم ميجاف . ديس 26 دع دل هش م
 ا[ تدل ِ نهب حشو شبا

 ؟أنلا ٍتْمِبَس تْعِمَس لَه : اهل

 ٍتارشَعب مقوم « عك 2 0 وباحْصَأل

 «؟انْيَلَع ٌريشت مب قاغلا ُدْيَسلا اهبأ» : كاسألا ”قيرَك

 لآ الا يأ الا :ريكفتلاببرهاظت نأ َدْمَب شبح ةقاغلا 5

 لا وده نم جورُخلاب

 بطَلَو ةقيظَن ةريغَص َةَكْرب لبملا ىلعأ يف يل نإ .َكِلْذ

 و .ةّدحاو ةدحاو ءتْنش اذإ «اهيلإ كُلما .ناسنإ
 «1! َنيِداَيّصلا كابش نب ديكأ نامأ

 حار كامو . "تدم نأ 3 « لّبجلا و :ريغصلا ميكر ب ىلإ « ةّدحاو

 . ءاشعلل ةَتلاثو ءادّعلل 1 ٍروطقلل ةدجاو « هَل ولُخَي امك « اهني لوا
 ماعلا َر َروفْوَم ةلارط امن ماقأو

 . دئاوق موق َدْنِع موق بئاصُم

 0 انك



 را َدّلَق يدلل بارع
 اع 22 40 2 سا مق حا 6
 .وب راطو الَمَح مقرف « مانغأ ,عيطق ىلع ٌرْسَت ّضَقْنِ

 ياا ما ا ل لا 0 5 ضب

 . هسفن *يشلا لَعْفَي نأ ىلَع ٌرِداق هنأ سَحأَو َدّهْمَملا اذه بارغ ىأر

 .ُرلا لَ ام َرتكأ َلعْفَي نأ ىلع رواق ُْمأ اقئاو ناك "ب

 رسئايلا تالواحُملا َمْعُر «ّصالّخلا ملف فيثكلا

 هِ هع د ها هع هل هةر ولع 3-3

 . تيب ىلإ هلمحو صفق يف ُهَعْضَوَو ُهكَسْمَأَو يعازلا لبق



 3 وا ا ةليلسلاَو ْبْلَكلَو بنل

 نم الاخ ارث بْلَكلا نع لؤَح نأ ظحال
 ؟َكِقُتَع يف يلا اذه ام» : ُبْنَدلا أس 0 1 ع

 «.رلاح يأ ىلع «ولاب اذ *يش ال ءءيش ال»

 يف يذلا اذه َوُه ام « نكلو» : ةيناث لاقو ؛. : / ل ل ا ا ا
 1؟كقنع

 104 6 ٠ 2و

 «.رثألا اذه يف ايست ةلْلسلاَو قوطلا نأ دب ال١

 اَذِإ تن ! كقرط» :"ليزَهلا بندا لاق
 ال اذه ؟ةلاوه ىلع دلرحَتت نأ يف اًرخ تنل

 5 5 5 ل 1 5 9
 نيا ا 0 بأ تلأ بدلا يحأ اي ءمَعَت» : ُبْلكلا باجأ

5 : - 

 شارخأ !.ناكُملا اذه ىلإ ْرَظْنَأ .تْكِش اذإ « امس
2 00 

 هلك كَراهَت عراصت .كيوُرُي |

 د 0 0
 !(٠ يتيرح رثواف

 5 35 يل 20002

 .ريباغ ةّيّرَح ىلإ اًدئاع ْبئذلا ضكرو 1 0 م 5

 و 00 «.يسفن انآ هلانا ام قايَحلا معن نم كلينت ةفيظَو كَل ُدِجآَسَو « يعم لاعت
 .نَمَلا ءيش َِ

 ا 5 يذ رع جاو 5( را

 «؟ كلذ ءاقل ينم ُبَلْطُي يذلا امم : ُبَْدلا لاق

 اف اء نأَو « نيسئابلا
 . 5 -- ك0 ل

 ٍمْحَللا اياقب ْنِم اًريفَو اًماعَط كِل

 «. ةَياعُرلاَو ةيانعلاب

 لكل 0 ىرخألا قيهشلا 0

 مك
 هلا مث .دديدجلا وِقِيدَص ءارو يِرْجَي َعرْسُأو احرق يكْي بْنَ داك

5 



 ُبَصَقلَو طولا ةَرَجَش
 ل ل ا

 00 ال ا 1 ل
0 



 . حيّرلا ةريمكت ال ْنيَللا دوعلا





00 
 ٍكِلملا فنأو ُرَقّصلا

 را ال اسس
 م هلو

 ٌرقَّصلا ّراط اًمارتحا بردملا ىََحْلا اَمَدْنِعَو . لداعلا ركل كلم ىلإ هي

 - هللا 2( رع لي 1: 0
 .ةلاّم عقرب ثّبَْ

 َيط سرب رمل نبقي هلت ”كِلَملا ناك لا تاك
 | هيج ذك ويف ةيلاخم بنْيَو نلألا ىلع ٌرْفَص ُْدَص مج انأ 'نكل .ةحِرَم

 داعب ُبّردُملا ”لَواحَو . ٍرفّصلا دا

 َلاوَط 0 0 ياك كلا

 نولواحُب له ' طالبا -

 اًديدَش اًقْوَخ ُبرَدُملا

 : لاق لواعلا مكحلا كِلَملا

 6 م الو تبردملا اود الو

 نم دب انني نع فاتت اق
 , يئاضرإ ىلإ لْجَرلا ىعس .ديجاو
 انأ اَمأ . ضاضقنإلا ىلإ ٌرْفَّصلا سي

 نع وفعلا ىإ ىنمأ «رشيتك « يف
 .٠ قءاسإلا





 «ريطاسأو تاياكج ٌةليْلِس
 ضي َنوعَبرألاواباب يلع
 يرنتلا حابطيلو نيل ءالَع
 رق تالحر
 ميال باتكلا) بوُنإ تاباكج
 (يناثلأ باتكلا) بوُسيِإ تاياكح
 نيا باجل ودم ٌريطاسَأ

 مو زها ردا مك ا 0 6 -

0 0 3 

 591 و5 740 ةيوطأو

 0 ابك 0 مخ وسب دمر

 توزيج -علضلا ضاير ةعاسن - نام نكي


